
 

 الصف : الرابع      

 لغة عربية المادة :

 نص االستماع: استمع ثم أجب :
 نادي( –مستشفى  –جده  –حديقة )        ........                لـذىب الولد يوم الجمعة  ١
 خالو الممرض( –طبيب األسرة –د مجدي يعقوب –) عمو المريض        .......قابل الولد -٢
 الفخر ( –الحب  –السعادة  –)السرور                   ........بـفي الصورة شعر الولد   -٣

خطاب شكر لمعممك مع مراعاة قواعد كتابة  كتبا"معممك لو فضل كبير عميك " التعبير الكتابي : 
 الخطاب التي درستيا .

 :اقرأ، ثم أجب القراءة المتحررة:
أنا عمر، وىذا حائط العظماء بغرفتي، أضع عميو صوًرا ألىم الشخصيات المصرية 

المحافل، فيذه مثًًل صورة العالم المصري النابغ المعاصرة، التي رفعت راية الوطن في العديد من 
الكيمياء، وىذه صورة األديب المصري )نجيب )أحمد زويل(، الذي حصل عمى جائزة نوبل في 

محفوظ(، وىو أول كاتب عربي يحصل عمى جائزة نوبل، وقد استطاع اإللمام بأدق تفاصيل 
 صورتي معيم في المستقبل. القاىرة القديمة، وقد بدا ذلك في رواياتو، أرجو أن أضع

 استخرج من الفقرة:  -أ
 الكاتب ( -األديب  -النابغ  –) األديب                  «: العبقري »معنى   -١

 أرجو( –رفعت  -أضع–) بدا                           «: اختفى»مضاد  - ٢     
 ( أمام العبارة غير الصحيحة:✗( أمام العبارة الصحيحة، وعًلمة )✓ضع عًلمة ) -ب
 )       (     جائزة نوبل في األدب؛ لنبوغو في كتابة الروايات. حصل )نجيب محفوظ( عمى  -١
 )       (               )أحمد زويل( المصري الوحيد الذي حصل عمى جائزة نوبل.         -٢
 اقترح عنواًنا لمفقرة السابقة:   -ج

............................................................................................ 
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 اقرا الفقرة ثم أجب :النص المعموماتي : 
 ىل تعرفون عدد المغات في سائر بًلد العالم؟

عالمية، وأخرى  محمية لغات بين تتوزع. األرض وجو عمى لغة 7000 من كثرأ ىناك  
 العربية لغتنا و فقط لغة ٢٣ عددىا يبمغ األرض سكان بين اانتشارً  األكثر المغات لكن
 المقدمة في تكون  لكي و العالم، في ااستخدامً  األكثر المغات تمك بين من واحدة ىي

 كما واآلداب العموم لواء لتحمل االىتمام من نمنحيا وأن أجميا من نتفانى أن عمينا
 ".كانت

القوسين بين مما الصحيحة االجابة اختر -أ  
( معالم  - مراكز  - أماكن - دول)                         . بًلد مرادف.   

(.التأديب - المؤدب -األدب - األديب)                           . باداآل مفرد  
:الصحيحة غير العبارة أمام خطا وعًلمة الصحيحة العبارة أمام صح عًلمة ضع -ب  
(    )             .العالم في استخداما األكثر المغات مقدمة في العربية المغة- ١  
 ؟ العربية المغة نحو واجبنا ما -ج

 اقرأ، ثم أجب: النصوص المتحررة
 قال الشاعر:
 فاسممي  رًضا  دمــــي          وىبت حياتي   فداك  بًلدي   بًلدي           
 تيزمـي   لن فمن تستكيني و  الفؤاد           كنبض  فحبك عنــدي           
 انعمـي  فعيشي بًلدي لنا و    سنيتف باسمـك جيًًل فجيًًل                    

 اختر اإلجابة الصحيحة:  -أ
 تنعمي( -تسممي  -تخضعي  -تعيشي )               «: ................تستكيني»معنى  -١
 مجازي( -)حقيقي              ...........تعبير ...........« بًلدي تعيش في قمبي» -ب
«: اسممي»النياية نفسيا :  أكمل: ىات كممًة من األبيات ليا -ج

............................................................................................. 
 
 



 -القواعد النحوية
 المغة العربية (  الطالب) يدرس  - أ

 .حول الفعل المضارع إلى الماضي في الجممة السابقة -١
 نوع الكممة التي تحتيا خط ..................... -٢
 

 :اختر اإلجابة الصحيحة- ب
 ( أمر –مضارع  -)ماض        ...........فعل (كممة )يذىب«. قي إلى المكتبةيذىب صدي» -1
 ......... بياكممة )الوطن( اسم؛ ألن «. بناالوطن في قمو » -٢ 

 تنويًنا( -تاًء مربوطًة  -ل أ-ضمير)                                                           
 ) ضع مكان النقط ضميًرا مناسًبا  لممتكمم (       مجتيدان .      تمميذان _ ................ ج
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 اختر اإلجابة الصحيحة: أسئمة اإلمًلء

 . / ، / : (!/)            .          حافظوا عمى اليدوء في الفصل.......قالت المعممة   -١
 . / ؟ / ! ( ، /)                                          ......المخترعون يفيدون الوطن  -٢
 ؟ / . / !(، /)                                              ...........أجمل ىذا الخط  ما .3
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 ـ...................................................................
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 اكتب بخط النسخ: أسئمة الخط:

 .القراءة حجر أساس بناء األمم
 

 

 

 

 

 



 

 

 قطعة االستماع

بمستشفى  معهد القلب بأسوان ذهب ولد مع  والده ٌوم الجمعة لزٌارة ابن صدٌق له 

 على المرضى ، مرور    وأثناء الزٌارة قابل الدكتور مجدي ٌعقوب  ، فً،

هذا الطبٌب العظٌم فً التلفاز ، وعمل دراسة عنه فً بحث  تذكر أنه رأي صورة   

قترب الولد من الدكتور مجدي وسلم اللمدرسة وعن دوره فً معالجة المرضى ، 

 علٌه وطلب من والده التقاط صورة لهما وشعر بفخر شدٌد وهو ٌسلم علٌه 

 

 

 

 

 


